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26.2.2018 A8-0033/1 

Pozměňovací návrh  1 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. připomíná negativní dopady 

sociálního dumpingu, který obnáší 

i porušování lidských práv a pracovních 

norem, na oděvní průmysl v Unii; vyzývá 

Komisi, aby předložila legislativní návrh, 

který pro dodavatelské řetězce v oděvním 

průmyslu stanoví závazné požadavky 

náležité péče; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Pozměňovací návrh  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. domnívá se, že tato finanční 

pomoc pomáhá zmírnit přechodnou 

situaci nezaměstnaných osob; konstatuje 

však, že Fond pro přizpůsobení se 

globalizaci by přinášel dlouhodobě 

účinnější hospodářské a sociální výsledky, 

pokud by byl součástí rozsáhlého plánu 

veřejných investic a pokud by nahradil 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI); je přesvědčen o tom, že takový 

plán by měl vést k vytvoření výrobního 

modelu založeného na obnovitelných 

surovinách, udržitelných technologiích 

a důstojnějších podmínkách zaměstnání 

a usilovat o revitalizaci průmyslu 

v sociálně slabých regionech. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/3 

Pozměňovací návrh  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost 

EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že intenzivní sociální 

dialog založený na vzájemné důvěře a 

sdílené odpovědnosti představuje nejlepší 

nástroj k hledání konsensuálních řešení a 

společných postojů při prevenci a řízení 

procesů restrukturalizace; zdůrazňuje, že 

by pomohl předcházet ztrátě pracovních 

míst, a tudíž i novým žádostem 

o prostředky z EFG; 

Or. en 

 

 


